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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 21تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

 ]مراجعة وجزية ملا سبق من باب انلعت[

كنا توقفنا أمس يف املعرفة، يعين بدأنا يف أنواع اتلوابع، ذكرنا انلعت، ثم يأيت بعده اسم اإلشارة 
وقلنا إنه ىلع قسمني: حقييق وسبيب، فما رفع  بانلعتواتلوكيد، ثم العطف بنوعيه، ثم ابلدل، بدأنا 

سما ظاهرا فهو نعت سبيب، ضمريا مسترتا فهو احلقييق، وهو يتبع مرفوعه يف أربعة من عرشة، وما رفع ا
يتبع منعوته يف ثنتني من مخسة، ويتبع مرفوعه يف اتلذكري أو اتلأنيث، ومادام ذكر أن انلعت يتبع 
املنعوت يف املعرفة وانلكرة، ذكر بعد ذلك املعرفة وأقسامها، وانلكرة أيضا، وذكرنا أنواع املعرفة، 

 إلشارة.تكلمنا ىلع الضمري، وىلع اسم الَعلَم، وىلع اسم ا

ومما يُذكر يف القسم اثلالث أسماء اإلشارة واألسماء املوصول، اسم اإلشارة أوضحناه، )اهلاء( للتنبيه، وما 
بعدها هو االسم، ومادام هو االسم فإذن إعرابه يصح أن يكون بما يعرب به االسم، فقط عالمة 

)هاتان(، و)هذين(، و)هاتني(، يعرب اإلعراب مبين يف حمل، إال املثىن منه فإنه ملحق باملثىن )هذان( و
 إعراب املثىن.
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 ]مواصلة رشح أقسام املعرفة[

وهو اسم يتوصل به إىل ذكر من أسند إيله احلكم أو أما االسم املوصول فهو منه املفرد واملثىن واجلمع، )
 (، هذا هو االسم املوصول، وهو:الفعل

ذلان( للمثىن املذكر، و)اللتان( للمثىن املؤنث، )اذلي( للمفرد املذكر، و)اليت( للمفرد املؤنث، و)ال 
و)اذلين( جلماعة اذلكور، و)الاليت( و)الاليئ( و)اللوايت( جلماعة النساء، بعضها فيها بعض اللغات، مثل 

 : ()اذلي( يقال )اذلي(، بالكرس )واذِل( باالختالس، و)اذْل( باإلساكن، و)اذلين( أيضا يف لغة )اذلون
ُونح صح  ُْن اَلحذ ا َنح احح ةً ِملحح رح يِل َغح بحاحا ***  يحوم انلُذخح  بحذحوا الصحذ

هذه لغات ستأيت إن شاء اهلل تعاىل، هذا االسم املوصول، وهو اسم يكون مبنيا يف حمل، إال املثىن منه 
ين(، و)اللّتني( يعرب إعراب املثىن، ويأيت بعد  فإنه يعرب إعراب املثىن، )الذلان(، و)اللتان(، و)الذلَّ

م املوصول مجلة الصلة، ويه مجلة خربية، ترتبط باالسم املوصول، وتتضمن العائد اذلي يعود ىلع االس
االسم املوصول، تقول مثال )جاء اذلي أعرفه(، )اذلي( اسم موصول مبين ىلع السكون يف حمل رفع 

ول، دائما فاعل، )جاء( من اذلي جاء؟ )اذلي(، و)أعرفه( فعل وفاعل ومفعول به، وهو مجلة صلة املوص
 اء(، )اذلي أعرفه( هو.هلا من اإلعراب، والعائد هو )اهل ال حمل

: وهو املحىل باأللف والالم، فهذا هو القسم الرابع من املعرفة، كـ)الكتاب( و)القلم(، وحنو القسم الرابع
 ذلك.

ف إىل : ما أضيف إىل واحد من هذه األربعة السابقة، مثاهل )هذا قلمك(، )قلم( مضاالقسم اخلامس
ضمري، و)هذا قلم زيد(، مضاف إىل اسم العلم، و)وكتبت بقليم هذا الرجل(، و)هذا قلم اذلي أعرفه(، 

 و)وهذا قلم الطالب(.

 -شك )اهلل( تبارك وتعاىل، فهو واجب أن يعلمه لك واحد بعد لفظ اجلاللة ال-فأىلع املعارف الضمري، 
ثم الُمحىّل باأللف والالم، ثم املضاف لواحد من هذه  ثم اسم العلم، ثم اسم اإلشارة، ثم االسم املوصول،

األمور، فاملضاف إىل العلم يف حكم العلم، واملضاف إىل اسم اإلشارة يف حكم اسم اإلشارة، واملضاف 
 إىل االسم املوصول يف حكم االسم املوصول، واملضاف إىل األلف والالم يف حكم ما فيه األلف والالم.
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ري فهو يف حكم العلم، قالوا: هو ليس يف حكم الضمري، ألنك تقول: جاءين زيد أما املضاف إىل الضم 
صاحبك، فلو اكن املضاف إىل الضمري يف حكم الضمري لاكنت الصفة هنا أعرف من املوصوف )جاءين 

زيد صاحبك(، )صاحب( صفة لزيد، وأيهما تكون أىلع لاكنت أعرف منه، ملا نقول )جاء زيد 
إىل ضمري، إذن اكن يف حكم الضمري، الضمري أعرف من العلم، إذا اكن  صاحبك( )صاحبك( مضاف

وصف األقل معرفة بما هو أكرث معرفة، يعين يصري املوصوف أقل معرفة من الصفة، واألصل أن تكون 
الصفة أقل معرفة من املوصوف )جاء زيد صاحبك(، إذن قلنا )صاحبك( يف مزنلة الضمري، صار 

مري أىلع من العلم، فإذن اذلي ينبيغ هو تقديم الضمري ىلع العلم، فهنا قالوا الضمري صفة للعلم، والض
)صاحبك( يف درجة العلم، وبعض العلماء قال ال يلزم فيصح مثل هذا، كما ذكره يف "القطر"... هذا فيما 

 يتعلق بأنواع املعارف.

 ]انلكرة[

َتصُّ ِبِه َواِحٌد ُدوَن آَخَر، َوَتقِْريُبُه ُكلُّ َما َصَلَح ُدخُوُل )َوالنَّكَِرُة: كُلُّ ِاْسٍم َشاِئٍع ِفي ِجْنِسِه َلا َيْخ

 َاْلَأِلِف َواللَّاِم َعَلْيِه، َنحُْو َالرَّجُِل والفرس.( 

ائٍِع ِِف ِجنِْسهِ ثم ذكر القسم اثلاين، مما يقابل املعرفة أال وهو )انلكرة(، قال ) ةُ: ُُكُّ اِْسٍم شح (، يعين وحانلَِّكرح
ة هذا هيو)كتاب( تدل ىلع حقيقة اليشء، ماتقدر ىلع حقيقة اليشء، كـ)رجل( و)شجر( انلكرة 

اليشء، ومعىن شائع يف جنسه يعين يدخل حتته لك ما يصح إطالق اللفظ عليه، بطريق ابلدل، يعين 
رح هذا أو هذا، وهو ) ْتحصُّ بِِه وحاِحٌد ُدونح آخح يه صفة الطالب، ( لّما تقول )جاء طالب( لك ما يطلق علَلح َيح

و)رأيت رجال(، و)مررت بامرأة( وهكذا، فانلكرة: اسم شائع يف جنسه ال خيتص بواحد دون آخر، أي 
 أنه ما يدل ىلع املاهية، او ىلع حقيقة اليشء.

لحْيهِ ومن باب اتلقريب ) ِم عح لِِف وحالَّلَّ
ح
لححح ُدُخوُل احْْل ا صح -يه )رجل إدخال األلف والالم عل ( قبلُُكُّ مح

املسجد(،  -الطالب(، )مسجد  -اتلمر(، )طالب -الكتاب(، )تمر -الشجرة(، )كتاب  -الرجل(، )شجرة 
وهكذا قبل أن تدخل األلف والالم عليه تكون نكرة، وبهذا نكون قد أنهينا يف انلعت اتلابع 

 األول.
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 ]باب العطف[

 )َباُب َاْلَعْطِف 

ُو، َواْلَفاءُ، َوُثمَّ، َوَأْو، َوأَْم، َوإِمَّا، َوَبْل، َوَلا، َوَلِكنْ، َوَحتَّى فِي َوحُُروُف َاْلَعْطِف َعَشَرٌة َوهَِي: َاْلَوا

َبْعِض َاْلَمَواِضعِ، َفإِْن عُِطَفْت ِبَها َعَلى َمْرفُوٍع ُرِفَعتْ َأْو َعَلى َمْنصُوٍب ُنِصَبْت، َأْو َعَلى َمْخُفوٍض 

ُل "َقاَم َزْيٌد َوَعمٌْرو، َوَرَأْيُت َزْيًدا َوَعمًْرا، َوَمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَعْمٍرو، ُخِفَضْت، َأْو َعَلى َمجُْزوٍم جُزَِمْت، َتقُو

 َوَزْيٌد َلْم َيُقْم َوَلْم َيْقُعْد".( 

اتلابع اثلاين )العطف(، املراد بالعطف يف اللغة رّد يشء ىلع آخر، عطَف أي رّد اليشء ىلع نفسه، أو 
االصطالح انلحوي العطف ىلع قسمني: عطف بيان وعطف نسق،  حناه، ومنها احلنو االستعطاف، ويف

 واملؤلف أشار إىل عطف النسق، وهو العطف باحلروف، ولم يذكر عطف ابليان، وسنذكره.

 ]عطف ابليان[

(، فقوهلم اتلابع اجلامد املوضح ملتبوعه ِف املعارف، واملخصص هل ِف انلكرات= فعطف ابليان هو )1
تلوابع مما يوافق متبوعه، وقونلا )اجلامد( نلخرج املشتق، أي أنه خيرج انلعت، )اتلابع( جنس يشمل لك ا

ألن انلعت مشتق، أو مؤول باملشتق، وفائدة عطف ابليان مثل ما ذكرنا، أن يوضح املعرفة أو خيصص 
 -يسىم عطف اتلفسري، وعطف ابليان-انلكرة، تقول )جاءين زيد أخوك(، )زيد( معرفة، فرّسته وبينته 

املراد بزيد أخوك، و)أخو( ليس مشتقا، جامد، ليس كـ)الفاضل(، و)العالم(، و)حنوها(، أو تقول يف  بأن
ِديدٍ انلكرات قوهل عز وجل } اٍء صح يُْسَقح ِمْن مح ، فهذا )صديد( عطف بيان من )ماء( 16{إبراهيموح

 خيصصه، أنه من هذا انلوع، هذا هو عطف ابليان.

 ]عطف النسق ومعاين حروفه[

اين عطف النسق، واملراد به العطف باحلرف، واملراد به اتلابع املقصود باحلكم بواسطة، أي أنه = اثل2
 -سيأيت ذكره-وزاد املؤلف حرفا اعرشا،  تسعة،قُصد باحلكم، لكن بواسطة بعض احلرف، وحروفه 

 نذكر احلروف ومثاهلا ومعناها:
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كم، قد يكون يف وقت واحد، أو بالرتتيب، أو ( يفيد مطلق اجلمع، أي االشرتاك يف احلالواوأ= أوهلا )
بعكسه، فإن قلَت )اعتمر زيد وعمرو(، أفاد ذلك أن الك منهما اعتمر، قد يكون ذلك سوية، وقد 
يكون اعتمر زيد هو األول وعمرو اثلاين وقد يكون عمرو هو األول وزيد هو اثلاين، فالواو تذكر 

 ملطلق اجلمع، واالشرتاك يف احلكم.

( وتفيد الرتتيب مع اتلعقيب، بمعىن أن اثلاين بعد األول مبارشة، أو بمدة يسرية، تقول مثال ءالفاب= )
)جاء الركب فاملشاة(، يعين الراكبون وصلوا أوال، ومبارشة بعدهم املشاة، فالرتتيب األول بعد اثلاين، 

ِعح واتلعقيب أي هذا بعد هذا مبارشة، ومثله قوهل تعاىل } َّ إِنَّ مح يحْهِديِن )قحالح ّلَكح ِّبي سح ْينحا إىِلح 62 رح وْحح
ح
( فحأ

اكح ابْلحْحرح  ِن اْْضِْب بِعحصح
ح
،مبارشة، بعد أن حتقق وذكر هذا اذلي يدل ىلع توحيده 63-62{الشعراءُموَسح أ

عليه الصالة والسالم وشدة تعلقه بربه تبارك وتعاىل، وتمّكنه عليه جاء ما يذكر فيه أنه جاءه الفرج 
ْينح ) وْحح

ح
اكح ابْلحْحرح فحأ ِن اْْضِْب بِعحصح

ح
 (.ا إىِلح ُموَسح أ

( ويه تفيد الرتتيب مع الرتايخ، أي بني األول واثلاين زمن، تقول )اعتمرت يف شوال ثم ثمذ ج= ثاثلا )
لحقْ حججت(، فبينهما زمن، وقوهل تعاىل } ًة فحخح ةح ُمْضغح لحقح لحْقنحا اْلعح ًة فحخح لحقح ةح عح لحْقنحا انلُّْطفح ةح ُثمَّ خح نحا الُْمْضغح

حالِِقنيح )
ْ

ُن اخل ْحسح
ح
ُ أ تحبحارحكح اَّللَّ رح فح ْلًقا آخح نحاهُ خح

ْ
أ نْشح

ح
ًْما ُثمَّ أ امح حلح ْونحا اْلِعظح سح اًما فحكح ( ُثمَّ إِنَُّكْم بحْعدح ذحلِكح 14ِعظح

ييُتونح  حمح ييُتونح ، )15-14{املؤمنونل حمح فيد اتلعقيب والرتايخ، يعين ( بعد زمن، )ثم( تُثمَّ إِنَُّكْم بحْعدح ذحلِكح ل
 اثلاين بعد األول وبينهما مدة.

(، وتفيد اتلخيري أو اإلباحة، إذا جاءت بعد الطلب اكألمر، وحنوه، والفرق بني اتلخيري أود= و )
واإلباحة، أن يف اتلخيري ال جيوز اجلمع بني األشياء املخرّي فيها، خبالف اإلباحة فإن ذلك جائز، تقول 

أو ابن سريين(، وتقول )راجع الفقه أو احلديث(، فهذا لإلباحة إذ ال يمنع مانع من )جالس احلسن 
اجلمع بينهما، كقولك )تزوج هندا أو أختها( فال يمكن اجلمع بني املرأة وأختها للنيه عنه، فإن ُسبق 

كيك أو خبرب أفاد الشك أو التشكيك، فأما الشك حيث لم تعلم تقول )جاء زيٌد أو عمر(، وأما التش
 فذلك إن كنَت تعلم وأبهمَت ىلع غريك.

ْو يحِزيُدونح : }الطالب
ح
لٍْف أ

ح
لْنحاهُ إىِلح ِمائحِة أ ْرسح

ح
 ، ماذا تفيد هنا؟147{الصافاتوحأ
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 الشيخ: هنا بمعىن )بل(، )بل يزيدون(.

ٍل ُمبنٍِي التشكيك } َّلح ْو ِِف ضح
ح
ْو إِيَّاُكْم لحعحَلح ُهًدى أ

ح
إِنَّا أ ، يعين أنتم ىلع طريق، وحنن ىلع طريق، 24{سبأوح

وال ندري هل أنتم ىلع ضالل وحنن ىلع احلق أو أنتم ىلع حق وحنن ىلع ضالل، املهم واحد منا، 
وهذا من تمام ادلعوة وفقه ادلعوة، دعوة واتلفسري أن اخلطاب من انليب صىل اهلل عليه وسلم للكفار، 

انلاس تبني هلم احلق، تقول هذا هو احلق اذلي نعتقده واذلي يظهر أنه الصواب، وأنتم ىلع طريق، أحدنا 
 ىلع خطأ، كأنه جيعله يفّكر لعله يتبع طريقه، هنا للتشكيك أو اإلبهام.

م، تقول )أحترض درس الفقه أم احلديث؟(، ( ويه تأيت تلعيني املطلوب، فتُسبق بهمزة استفهاأمْ ه= ثم )
ْو يحْعِقلُونح إِْن ُهْم إَِلَّ ( الستئناف معىن جديد، كقوهل تعاىل }أموقد تأيت )

ح
ُعونح أ حْسمح حُهْم ي ْكَثح

ح
نَّ أ

ح
ُب أ ْسح ْم َتح

ح
أ

بِيًَّل  لُّ سح ضح
ح
اِم بحْل ُهْم أ ْنعح

ح
ْْل  .44{الفرقانَكح

او= و) لفاريس، أو غريه، والصواب أنها ليست بعاطفة، وقد اشرتطوا (، ذكرها أنها اعطفة ىلع مذهب اإمذ
يف كونها اعطفة أن تسبق بالواو، وعند ذلك فالعاطف هو الواو وليس )إّما(، تقول )انلاس إما مؤمن 
وإما اكفر(، ويصح إسقاط )إّما(، )إّما مؤمن أو اكفر(، أو تقول )إما مؤمن واكفر(، لكن )أو( أحسن، 

 حرف عطف، وإنما يه حرف يفيد اتلفصيل. والصواب أنها ليست

(، وتكون لإلرضاب، ويه بمعىن العدول عن حكم سابق إىل حكم الحق، فيكون ما قبلها بلز= و)
 تُسبق باستفهام، تقول )جاء زيد بل عمرو(. وأاّل مسكوتا عنه، ويشرتط فيها، أن تُعطف ىلع مفرد، 

 ملا قبلها، فتقول )جاء خادل ال بكر(. ( فيه تنيف احلكم عّما بعدها وتثبتهَلك= وأما )

عطوفها مفرد وليس جبملة تقول )ال جتالس ستدراك وتسبق بنيف، أو حنوه، وم( فيه لاللكنل= وأما )
 ضعيف اهلّمة لكن اعيلة اهلمة(.

 ( أحيانا ويه للغاية واتلدريج، أي أن ما قبلها ينقيض شيئا فشيئا إىل أن يأيت إىل اغيته،حتذ م= وآخرها )
 حىت رأسها(، وال تفيد )حىّت( الرتتيب. السمكةويشرتط أن تعطف ىلع اسم ظاهر، تقول )أكلت 
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هذه حروف العطف العرشة يستثىن من ذلك )إّما( الصواب أنه ليس من حروف العطف، وإنما حروف 
 العطف يه التسعة كما ذكرنا، و)إما( حمل خالف، واجلمهور ىلع أنه ليس حبرف عطف، وقال الزجايج
أخطأ وسها من قال إن )إّما( حرف عطف من انلحاة، والصواب أنها ليست حبرف عطف وإنما تفيد 
 اتلفصيل، وهذه احلروف قد تكون هلا معاٍن أخرى، لكن اقترصنا ىلع أهم ما يذكر فيها من املعاين.

 ]حكم حروف العطف[

ْرفُوٍع بيق نلا حكم حروف العطف قال ) ح مح ا لَعح ْت بِهح ح فحإِْن ُعِطفح ْو لَعح
ح
ْنُصوٍب نُِصبحْت، أ ح مح ْو لَعح

ح
ْت أ  ُرفِعح

ْرُت  رح مح ْمًرا، وح ْيًدا وحعح يُْت زح
ح
رحأ ْمٌرو، وح ْيٌد وحعح ْت، تحُقوُل "قحامح زح ُْزوٍم ُجِزمح ح َمح ْو لَعح

ح
ْت، أ ُْفوٍض ُخِفضح ْيٍد َمح بِزح

حْم يحْقُعدْ  ل حْم يحُقْم وح ْيٌد ل زح ْمٍرو، وح سبق حكم انلعت، حكم حرف ( هذا حكم حروف العطف، وحعح
العطف أو املعطوف يتبع املعطوف عليه، إن اكن مرفواع اكن مرفواع، إن اكن منصوبا اكن منصوبا، إن 

وحاِعدح ِمنح ابْلحْيِت اكن خمفوضا اكن خمفوضا، إن اكن فعال جمزوما اكن جمزوما } ُع إِبْرحاِهيُم الْقح إِْذ يحْرفح وح
اِعيُل  إِْسمح وح ، }127{ابلقرةوح يحْعُقوُب وح ا إِبْرحاِهيُم بحنِيِه وح ْن ، }132{ابلقرةَّصَّ بِهح

ح
ِخيِه أ

ح
ْينحا إىِلح ُموَسح وحأ وْحح

ح
وحأ

آ يحْعُقوبح ، }87{يونستحبحوَّ اقح وح إِْسحح اِعيلح وح إِْسمح نِْزلح إىِلح إِبْرحاِهيمح وح
ُ
ا أ مح ْنحا وح نِْزلح إيِلح

ُ
ا أ مح ِ وح نَّا بِاَّللَّ قُولُوا آمح

ْسبحاِط 
ح
 .136بلقرة{اوحاْْل

 : ما معىن األسباط.الطالب

عرشة فرقة من بين إرسائيل، والسبط لكمة عربية تطلق ىلع احلفيد، وتطلق  ااثن: مجع سبط ويه الشيخ
 ىلع الفرقة، حىت ولو قلنا إنه عجيم فإنه ليس علما، ثم إنه دخل عليه األلف والالم.

ثحاًما جزوم، مثل }كذلك إذا اكن جمزوما فإنه إذا ُعطف عليه يعطف عليه بم
ح
ْل ذحلِكح يحلْقح أ ْن يحْفعح مح وح

انًا68) ُُْلْ فِيِه ُمهح َيح ِة وح اُب يحْومح اْلِقيحامح ذح ُ الْعح ْف هلح اعح  ، هذا حكم حرف العطف.69-68{الفرقان( يُضح

 ]مناقشة متنوعة مع الطَّلب[

 : هل يصح مثال )زيد لم يقعد، ولم يقم(الطالب
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لم( فهو جمزوم حبرف اجلزم وليس عطفا، لكن إذا حذفنا حرف اجلزم : هو أاعد حرف اجلزم، )الشيخ
 نقول )زيد لم جيلس ويقم(.

ْري، ثم يغتحِسْل فيهومثله قوهل عليه الصالة والسالم ) ائِِم اَلي َل َيح ، 1(َل يحبولحنَّ أحُدكم ِف املاءِ ادلَّ
معىن، ولك معىن جاء ما يدل عليه من األحاديث  باجلزم، وهنا يصح اجلزم والرفع وانلصب، ولك واحد هل

( نيه عن اتلبّول، و)ال( انلاهية جتزم املضارع )ال يبل(  عن انليب صىل اهلل عليه وسلم، فقوهل )ال يَبولَنَّ
ملا جاءت نون اتلوكيد اثلقيلة بين ىلع الفتح )ال يبولّن(، )ثم( حرف عطف )يغتسْل( إذا قلنا بالسكون 

 صود: ثم ال يغتسل فيه، نيه، هذا مثال آخر واهلل تعاىل أعلم.فهو جمزوم، املق

 كشوال وشعبان ورمضان ...الخ معربة؟ األشهر: شيخنا أسماء الطالب

: نعم، حمرم متمكن أمكن يعين منرصف، يه لكها معربة، اإلشاكل يف املنع من الرصف، عالمة الشيخ
نرصفان، )ربيع األول، ربيع اثلاين، مجادى( هنا انلصب والرفع تظهر، عالمة اخلفض ال، )حمرم، صفر( ي

مقدرة ىلع األلف، )مجادى األوىل، ومجادى اآلخرة(، )رجب( أيضا منرصف، )شعبان( العلمية زائد 
األلف وانلون، )رمضان( العلمية زائد األلف وانلون، )شوال( منرصف )ذو القعدة، ذو احلجة( 

شّواال شهر يرّغب أن يزتوج فيه( ألن انليب صىل اهلل منرصفان، تقول )اعتمرت شهر شواٍل( أو )إن 
عليه وسلم اكن يفعله، واكن من اعدة العرب أنهم يتشاءمون من شوال، ال يزتوجون فيه، فانليب صىل اهلل 

 عليه وسلم تزوج اعئشة يف شوال، وبوب النسايئ ىلع ذلك: باب انلاكح يف شهر شوال.

 : ].... غري واضح ....[الطالب

اُغونح )بداية اآلية } :الشيخ ْم ُهْم قحْوٌم طح
ح
ا أ ذح ُمُهْم بِهح ْحَّلح

ح
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم تحأ

ح
ُ بحْل َلح يُْؤِمُنونح 32أ هلح وَّ ْم يحُقولُونح تحقح

ح
( أ

اِدقنِيح )33) نُوا صح تُوا ِِبحِديٍث ِمْثلِِه إِْن َكح
ْ
حالُِقونح 34( فحلْيحأ

ْ
ْم ُهُم اخل

ح
ٍء أ ْ ْْيِ َشح

ْم ُخلُِقوا ِمْن غح
ح
، 35-32{الطور( أ

)أم خلقوا( هذه تفيد االستئناف بلداية معىن جديد، بداية اآلية إذا اكن مسبوقا باستفهام ومعطوفا ىلع 
مفرد فهنا تفيد العطف، أو تفيد االستئناف أي استئناف معىن جديد، أو اإلرضاب يعين إبطال هذا 

بي احلكم، بداية اآلية } ِت رح نْتح بِنِْعمح
ح
ا أ مح ْر فح كي ُْنوٍن )فحذح َلح َمح اِهٍن وح بَُّص بِِه 29كح بِكح ح اِعٌر نحَتح ْم يحُقولُونح شح

ح
( أ

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
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ُنونِ  ْيبح الْمح ْم يحُقولُونح ، )أم يقولون( هنا بداية معىن جديد، ألنه سبق جبملة وليس حبرف }30{الطوررح
ح
أ

ُنوِن ) ْيبح الْمح بَُّص بِِه رح ح اِعٌر نحَتح عحكُ 30شح بَُّصوا فحإيِني مح بيِصنيح )( ُقْل تحرح ح ُمُهْم 31ْم ِمنح الُْمَتح ْحَّلح
ح
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم تحأ

ح
( أ

اُغونح ) ْم ُهْم قحْوٌم طح
ح
ا أ ذح ْم يحُقولُونح 32بِهح

ح
 ..{ لكه معطوف ىلع مجلة.( أ

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.
 


